Referat af møde nr. 12.
Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00.

Seniorrådet,
Egedal Kommune

Dok:/
Side 1 af 3.

Medlemmer/deltagere
Funktion:
Tid:
Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00.
Bjarne Larsen
Formand
Sted: Mødelokale M1.10, Egedal Rådhus
Jørgen Storm
Næstformand
Per Veise
Sekretær
Annie Havnsø Thomasen Kasserer
Alice Pedersen
Hanne Blankensteiner
Henning Christensen
Lisbeth Solgaard Hansen
Dato: Referat udsendt 02.12.2014
Ole Lind Larsen
Jørgen Lange
Afbud: Bjarne Larsen, Annie Havnsø Thomasen. Jørgen Lange fratrådt efter punkt 7.
Øvrige deltagere:
Vicky Holst Rasmussen
Erik Petersen
Kjeld Ebdrup
1.
Bilag:
Ref.:

Kun pkt. 1
Kun pkt. 1
Kun pkt. 1

Formand, Social- og Sundhedsudvalget
Centerchef, Center for Sundhed og Omsorg.
Centerchef, Center for Borgerservice

Dialog med Vicky Holst Rasmussen og Erik Petersen.
Herunder orientering om venteliste på demensområdet.
Div. spørgsmål vedr. kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser blev drøftet. Kvalitetsstandarder
for Center for Social Service behandles i 2015. Fremover vil kvalitetsstandarder blive behandlet
løbende hen over året.
SSU og dermed SR vil til januarmødet få en redegørelse vedr. den samlede venteliste til plejehjem,
demensboliger og dagtilbud til demente. Der er p.t. ingen ventepatienter på sygehuse – alle har
plads/tilbud i kommunen.
SR oplevede en nyttig og positiv dialog med de to centerchefer og udvalgsformanden i dette punkt.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden udsendt 24.11./28.11.2014.
Godkendt.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 11.
Referat udsendt via mail 10.11.2014
Godkendt.

4.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer.
Herunder evaluering af fællesmøde mellem SSU og SR d. 12.11. Der er ikke modtaget referat af
mødet.
Seniorrådet skal ifølge vedtægterne udarbejde en årsberetning for 2014 til Social- og
Sundhedsudvalget i januar 2015. Det foreslås, at sekretæren udarbejder et forslag, der forelægges
Seniorrådet på mødet d. 12.01.2015.

Bilag:
Ref.:

SR finder, at der var en reel dialog på fællesmødet, hvor parterne lyttede aktivt på hinandens
synspunkter.
Forslag til årsberetning 2014 udarbejdes som foreslået og drøftes/besluttes på januarmødet.
Jørgen S. har på div. møder og kurser orienteret om Egedal kommunes Samarbejdsrammer for
frivillighed. Forsikring vedr. frivillige tages op på januarmødet.
Jørgen L. orienterede om møde i Grønt råd: Har SR ideer/oplæg vedr. ”Naturens dag”?
Jørgen L. orienterede om møde i fokusgruppen vedr. fritid og idræt, herunder om, at skolernes
blokering af lokaler (også i kommunens haller) er steget voldsomt, selv om den reelle benyttelse af
lokalerne tilsyneladende ikke er steget tilsvarende.
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Hanne orienterede om møde i fokusgruppen om ensomhed. Referat udsendes til SR, når det
foreligger.
5.

Høringssager.
1. Individuel handicapkørsel. Orienteringssag. I august 2014 blev det klart for
administrationen, at de hidtil gældende kvalitetsstandarder for individuel handicapkørsel
ikke var i overensstemmelse med intentionerne bag Trafiklovens § 11. Den Tværfaglige
Myndighed har på denne baggrund besluttet dels ikke at videreføre hidtidig praksis, dels at
genoptage tidligere sager på området – skønsmæssigt 50 – 60 sager, der skal gennemgås
med henblik på en vurdering af, om der er anledning til ændringer på afgørelserne.
2. Kvalitetsstandarder for 2015 inden for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet.
Administrationen indstiller, at Kvalitetsstandarderne godkendes.
3. Ydelsesbeskrivelse 2015. SR skal høres vedr. ydelsesbeskrivelsen for demenskoordination,
tilsyn med plejecentre og forebyggende hjemmebesøg.

4. Tildeling af midler fra §18 – puljen til frivilligt socialt arbejde 2015. Administrationen
indstiller, at forslag til tildeling af §18 – puljen godkendes. Egedal kommune modtager et
bloktilskud på ca. 1. mio kr. På budgettet er afsat kr. 408.000. Der er i alt ansøgt om tilskud
for kr. 646.612.
5. Forslag til omlægning af forebyggende hjemmebesøg. Administrationen indstiller, A: At
Forbyggende hjemmebesøg til 75-årige efter § 79a i Serviceloven fremover tilbydes i brev
og ikke ved telefonisk kontakt. B: At ressourcer i stedet omlægges til åbne
informationsmøder til målgruppen, tilbud til udsatte grupper også uden for den lovmæssige
aldersgruppe og tilbud om træning til udsatte grupper f.eks. til borgere med
demenssygdomme.
6. Ansøgning om tilladelse til at modtage et sponsorat på kr. 60.000 fra en borger.
Sponsoratet er målrettet tilskud til førstegangsydelse ved leasing af nye plejehjemsbusser.
7. Sagsbehandlingsfrister i Center for Borgerservice 2015. Der skal hvert år besluttes
sagsbehandlingsfrister på en række af CBS’ ydelser. Administrationen har udarbejdet et
forslag, som indstilles godkendt.
8. Forslag til fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp 2015. Administrationen
indstiller, at Byrådet godkender fritvalgspriserne for 2015. NB: Fritvalgspriserne er kun
gældende indtil der er sket udbud af de to områder.
Bilag:

Ref.:

Ad 1: Acadresag nr. 14/23855 med 1 tilhørende brev til borgerne.
Ad 2: Acadresag nr. 14/25346 med 1 tilhørende bilag.
Ad 3: Acadresag nr. 14/25333 med 3 tilhørende bilag med relevans for SR. (SSU-bilag nr. 1, 18 og
20.)
Ad 4: Acadresag nr. 14/20409 med 2 tilhørende bilag.
Ad 5: Acadresag nr. 14/25465.
Ad 6: Acadresag nr. 14/24259 med 1 tilhørende bilag.
Ad 7: Acadresag nr. 14/24979 med 2 tilhørende bilag.
Ad 8: Acadresag nr. 14/24804.
Ad 1: Orienteringen blev taget til efterretning.
Ad 2: Taget til efterretning. SR afventer lovgivningen på området og vil løbende følge udviklingen.
Ad 3: Til efterretning. Gode initiativer vedr. fysisk genoptræning v. demens og forebyggende
hjemmebesøg. – Godt at kommunen følger Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger.
Ad 4.: SR tager forslaget til tildeling af §18 - midler til efterretning, idet vi dog fortsat finder det
utilfredsstillende, at hele bloktilskuddet ikke budgetteres til formålet.
Ad 5: Se ad 3.
Ad 6: Taget til efterretning.
Ad 7: Taget til efterretning. SR beklager, at fristen vedr. visitation til genoptræning øges, men
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værdsætter forbedringer på andre områder.
Ad 8: Taget til efterretning.
6.

Mulighed for at 1.-suppelanten kan deltage fast i rådets møder.
I følge vejledning nr. 40 af 11.05.2011 om Ældreråd fremgår af afsnit 13:
Møderne i Ældrerådet er lukkede møder. Kun ældrerådets medlemmer, og eventuelt
sekretariatsfunktionen, kan deltage. Ombudsmanden har i FOB 2000.552 udtalt, at hvis det er
ønskeligt af hensyn til en sags oplysning, kan Ældrerådet i konkrete sager bede andre med
relevans for sagen om at være til stede.

Bilag:
Ref.:

Vejledning kan bl.a. findes via Google: Vejledning nr. 40 af 11.05.2011.
Første-suppleanten indkaldes ved alt fravær uanset fraværets varighed.

7.

Temadag med Ældreforeninger i foråret 2015.
Orientering om muligheden for at Marianne Lundsgaard, Danske Ældreråd, kan deltage.

Bilag:
Ref.:

Tages op på januarmødet m.h.t. fastsættelse af dato, program, oplægsholdere m.m.

8.
Bilag:
Ref.:

Mødeplan for Seniorrådet 2015.
Forslag til mødeplan udsendes i forbindelse med dagsordenen.
Planen blev godkendt. Genoptages på januarmødet, når SSU’s mødeplan er endeligt fastlagt.

9.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra ViP’s redaktion.

10.

Orientering fra Regionsældreråd.

Bilag:
Ref.:

Bladet udkommer i uge 49. Redaktionsmøde 08.12.2014.

Alice deltog i Nordgruppemøde d. 25.11. Egedal Kommune ligger fint for så vidt angår
embedslægetilsyn – sammenlignet med en del andre kommuner.
Møde i Ældreråd/Region Hovedstaden d. 03.12. Annie deltager.

11.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra Bruger- pårørenderåd.

12.

Konferencer og kurser.
Danske Ældreråd: Temadag om kvalitetsstandarder, 04.03.2015 i Allerød.

Bilag:
Ref.:

13.
Bilag:
Ref.:

Lisbeth deltog i møde på Porsebakken 03.11.

Jørgen S. deltog i boligkonference i Vingsted. – Kort omtale.
Jørgen S, Alice, Hanne, Lisbeth, Ole og Per forventes at deltage. (Tilmelding i 2015.)
Økonomi.
Kassereren har udsendt økonomioversigt pr. 14.11. via mail d. 14.11.2014.
Økonomioversigt taget til efterretning. Husk indberetning vedr. kørsel for 4 kvartal snarest.
Mødet sluttede kl.: 11.03.

Næste møde afholdes 12.01.2015 kl. 8.00 på Egedal Rådhus.

Referent: Per Veise

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 02.12.2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. tildeling af midler fra §18-puljen.

Acadrenr. 14/20409.

Seniorrådet har på sit møde d. 1. dec. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet tager forslaget til tildeling af §18 - midler til efterretning, idet vi dog fortsat finder det
utilfredsstillende, at hele bloktilskuddet ikke budgetteres til formålet.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 02.12.2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Forslag til omlægning af forebyggende hjemmebesøg.
Acadrenr. 14/25465.

Seniorrådet har på sit møde d. 1. dec. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at tage sagen til efterretning. Vi er positive over for, at
Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger følges.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 02.12.2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Individuel handicapkørsel.

Seniorrådet har på sit møde d. 1. dec. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at tage orienteringen til efterretning

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

Acadrenr. 14/23855.

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 02.12.2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Sagsbehandlingsfrister i CBS.

Acadrenr. 14/24979.

Seniorrådet har på sit møde d. 1. dec. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at tage sagen til efterretning. SR beklager, at fristen vedr. visitation til genoptræning
øges, men værdsætter forbedringer på andre områder.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 02.12.2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Ansøgning om tilladelse til at modtage sponsorat.
Acadrenr. 14/24259.

Seniorrådet har på sit møde d. 1. dec. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at tage sagen til efterretning.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 02.12.2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Ydelsesbeskrivelser 2015.

Acadrenr. 14/25333.

Seniorrådet har på sit møde d. 1. dec. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at tage sagen til efterretning. – Vi ser gode initiativer vedr. fysisk genoptræning af
demente og forebyggende hjemmebesøg.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 02.12.2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder for 2015.

Acadrenr. 14/25346.

Seniorrådet har på sit møde d. 1. dec. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at tage sagen til efterretning. Vi afventer lovgivningen på området og vil løbende
følge udviklingen.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 02.12.2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Forslag til tilvalgspriser.

Seniorrådet har på sit møde d. 1. dec. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet tog sagen til efterretning.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

Acadrenr. 14/24804.

